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DanKWooRD

Ten slotte kom ik tot het meest belangrijke deel van dit proefschrift: het dankwoord. 
Wetenschap bedrijf je nooit in je eentje en zoals voor mij al vaker in een proefschrift is 
genoteerd: vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit werk. 

Allereerst wil ik mijn welgemeende dank uitspreken aan alle deelnemers aan de studies 
die hier beschreven staan. Zonder deze vrijwilligers, die hun in hun vrije tijd mee hebben 
gedaan aan deze studie en waarvan enkelen letterlijk door weer en wind naar het AMC zijn 
gekomen of hun angst voor naalden of medicijnen opzij hebben moeten zetten om mee te 
doen, was dit wetenschappelijke werk nooit tot stand gekomen.

de persoon die aan de basis staat van mijn proefschrift, mijn co-promoter Liesbeth. Mijn 
welgemeende dank voor al je harde werk. Je hebt ePOd bedacht, opgezet, geleid en als 
belangrijkste, je hebt de verstandige beslissing genomen om mij aan te nemen om aan dit 
project te werken. Bedankt voor deze mooie kans om mee te doen aan onderzoek dat zowel 
waardevol is voor patiënten als voor onze fundamentele kennis over het brein. door de 
jaren heb ik veel kunnen leren en je was altijd bereid om ons te faciliteren en ondersteunen 
waar dat nodig was. Hartelijk dank ook dat je me de kans hebt geboden om in Baltimore in 
het lab van Susumo Mori verdere kennis op te doen. Je hebt me zien groeien door de jaren 
heen en ik heb met bewondering naar je doorzettingsvermogen gekeken. Heel veel succes 
met het afronden van ePOd en de projecten die hieruit voortgevloeid zijn. 
Mijn andere co-promotor Aart wil ik ook bedanken voor alle ondersteuning. Je hebt een 
enthousiaste, bijzonder slimme groep mensen om je heen weten te verzamelen en biedt 

ruimte voor een gedreven, maar toch gezellige werkomgeving. Mijn beide promoteren, Frits 
en Charles, hartelijk dank voor jullie tijd en adviezen tijdens mijn promotie. In het bijzonder 
Frits, voor zijn blijvende steun en zeer prettige samenwerking. 

Mijn dank gaat ook uit naar de leden van mijn promotiecomissie, Prof. dr. Serge Rombouts, 
Prof. dr. Lieuwe de Haan, Prof. dr. Sarah durston en dr. Anneke Goudriaan. Hartelijk dank 
voor het lezen van mijn proefschrift en ongetwijfeld voor het voorbereiden van kritische en 
inzichtelijke vragen voor de oppositie.

Bijzondere dank voor Jan, die paniekerende promovendi helpt, ook als ze niet zijn eigen 
promovendi zijn. Anne en ik zijn dankbare gasten geweest op je kamer in Z0 en daarnaast 
heb je zonder enige terughoudendheid meegedacht en -gewerkt aan vele projecten. Ik heb 
veel gehad aan je kennis en zeker aan het feit dat je gul bent in het delen van je ervaringen 
en je tijd. Ik werk in de toekomst graag nog eens met je samen. 
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Hilde, Wim en Ben bedankt voor het meeschrijven en meedenken over verslaving, 
neurotoxiciteit en hoe die twee verwoven zijn. Ook zou ik graag Han Laméris, als hoofd van 
de afdeling Radiologie, bedanken voor alle faciliteiten waar ik gebruik van heb kunnen maken 
en voor de bijdrage aan de drukkosten van dit proefschrift. 

Anne en Elsmarieke, met jullie heb ik vier jaar lief en leed kunnen delen, samen met Cleo 
en later ook Martin hadden wij de vet meest supergezellige kamer van Z0. Als ik even niet 
meer wist hoe ik mijn statistiek moest aanpakken, als ik weer eens een hobbel (of berg) 
tegenkwam tijdens het schrijven of me afvroeg hoe ik mijn proefpersonen gescand moest 
krijgen terwijl ik in het buitenland zat: jullie waren er om de pieken te beklimmen (tot de 
achtste verdieping) en de dalen zo snel mogelijk door te komen. We hebben zo nu en dan 
keihard kunnen lachen, zeker als er onverwacht eens iemand langs kwam. Anne, je gaat de 
beste paranimf ever zijn. Te gek dat de olijke tweeling weer een dagje compleet is.

dan nu mijn dank voor iedereen die aan de ePOd studies heeft meegewerkt. Bedankt 
Matthan voor al je advies en harde werk aan het aan de praat krijgen van de analyses. 
Regelmatig stond ik in je kantoor met een vraag en altijd was je bereid mee te denken, ook 
als je het antwoord niet wist. Zonder jouw kennis over regestraties, had mijn brein zeker 
dubbel gezien. Michiel jij ook bedankt voor het meedenken en meeschrijven aan een aantal 
studies. Jouw ervaring is onmisbaar geweest bij een aantal projecten. dennis, ik weet niet hoe 
je het doet, maar je krijgt echt alles voor elkaar. Het was ontzettend leuk om samen aan een 
artikel te kunnen werken en ik ben heel blij dat je tijdens mijn verdediging naast me staat. 
Hyke, je was de redding in drukke tijden. Op het moment dat ik overspoeld werd door werk, 
was jij er ineens. Je dook midden in de ePOd jungle en met een kapmes in je ene hand en 
een kompas in je andere, zorgde je ervoor dat alles op rolletjes bleef lopen en ik met gerust 

gemoed verder kon werken aan andere projecten die ook mijn aandacht vroegen. Hilde, 
bedankt dat je Hyke hebt gevonden en ook Laura. Je hebt een oog voor goede werkers. 
Bedankt voor je tijd, tips en talenten. In het bijzonder heb ik genoten van je oratie, een 
inspiratie voor alle vrouwen in de wetenschap. 
Anne Marije, je was de ideale student. Je was slim, leergierig, ijverig en gezellig om mee 
samen te werken. Ik ben blij dat je de kans hebt gekregen om je ook te bewijzen in een 
promotietraject en ik wens je heel veel succes. 
Anouk en Chaima, twee zeer enthousiaste opvolgsters. Heel veel succes bij het afronden 
van de projecten. Ik ben zo benieuwd naar wat er uit gaat komen en jaloers op het feit dat 
jullie nog dicht bij het vuur zitten. Heel veel succes met het harde werk van de komende tijd.
Marco, altijd druk in de weer al schipperend tussen je verschillende functies. Bedankt voor 
de fijne samenwerking en voor het feit dat je ondanks je drukte tijd had om met mij na te 
denken over mijn toekomstige vak. Heel veel succes bij het afronden van jouw promotie.
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Kajo, bedankt voor je tips en programmeerwerk en Ilya, heel erg bedankt voor je tijd om mij 
te instrueren in resting state analyses.
Sanna, jij was er bij aanvang. Bedankt voor de prettige samenwerking en je geduld met een 
zenuwachtige, beginnende promovenda.
Bedankt Joena voor alle ondersteuning. Een half woord is voor jou genoeg om alles te regelen 
en dan vaak nog beter dan je gehoopt had. Ik hoop dat je bereikt waar je van droomt. Guido 
bedankt voor de brainstormsessies en het meedenken over analyses. Sandra en Raschel, het 
was een hectische start, maar we zijn goed verder gegaan. Bedankt voor het delen van jullie 
kennis en alle ondersteuning op momenten dat ik die hard nodig had.

de afdeling nucleaire geneeskunde en dan in het bijzonder Cora, Bas, Matthijs en Rianne: 
bedankt. Hartelijk dank Cora voor de prettige samenwerking tijdens minder prettige 
bezigheden, bedankt Bas voor het scanwerk in de avonduren en je praktische ondersteuning 
tijdens Apple’s mindere momenten. Matthijs en Rianne bedankt voor alle ondersteuning, het 
meedenken en meehelpen. Met mensen zoals jullie, krijg je een studie aan het lopen.

Bedankt Z0 voor alle vrijdagavondborrels en de woensdagavondborrels en vooruit, ook 
de maandagavondborrels. Ontzettend bedankt Pim, Martijn, André, dennis, Martin, Wouter, 
Joena, Bram, Anouk, Anne Marije, Kevin, adoptief Z0-er Tanja en de rest voor alle gezelligheid 
op de afdeling. Alle grappen, grollen, feestjes en klimpartijen tijdens de lunch zorgden voor 
de nodige ontspanning bij inspanning. Bedankt Celia, Cornell, Evelien, Femke, Linda, Judith, 
Juno, Marianne, Marieke en Marieke voor alle gezelligheid in de weekends. dat we maar lang 
vrienden mogen blijven.

Matt en Pieter, jullie hebben aan het begin van mijn wetenschappelijke carrière gestaan. 

Zonder jullie geestdrift voor de wetenschap was ik nooit aan deze promotie begonnen. Jullie 
hebben me het belangrijkste geleerd: dat wetenschap leuk is. Celia, jij hebt ervoor gezorgd 
dat ik tijdens mijn promotie herinnerd werd aan dit feit. 

Bedankt dries en dokter Haalboom. Jullie hebben me laten zien wat voor arts ik wil worden. 
Het is niet jullie vak geworden, maar wel jullie passie voor mensen. Bedankt Charles voor 
je steun tijdens mijn geneeskunde studie, altijd fijn om een vakgenoot achter je te hebben 
die je aanmoedigt. Jaap, bedankt dat je me hebt aangenomen. Volgens mij weet je nog steeds 
niet helemaal wat ik in ’s-Hertogenbosch kom doen, maar ik heb het er enorm naar mijn zin.

Als laatste de allerbelangrijkste mensen, mijn familie. Jullie hebben mij zowel door nature 
als door nurture gevormd tot de persoon wie ik ben: een enthousiaste, leergierige, lastige, 
gezellige, harde werker. Oma, u heeft gezorgd voor een gezin van gezellige, harde werkers 
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en ik vermoed dat ik een groot deel van mijn talenten aan u te danken heb. Hetzelfde geldt 
voor de opa’s en oma die er helaas niet meer zijn.

Eelke, bedankt voor je steun, geduld en liefde. Ik heb je nooit horen klagen, ook als ik wéér 
een weekend moest werken of even niet meer wist waar ik het moest zoeken. de laatste 
maanden van mijn promotie waren een stuk zwaarder geweest als ik jou niet had gehad. 
Ragnhild, bedankt dat je ervoor hebt gezorgd dat wij elkaar ontmoet hebben.

 Mijn lieve broer Ruud, jouw talenten zijn een kostbaar iets en ik heb altijd met bewondering 
gekeken naar je creativiteit. Bedankt dat je je kleine zusje altijd beschermd en gesteund hebt. 

Mam, je bent de liefste vrouw van de hele wereld en hebt gezorgd voor een veilige en warme 
basis. Pa, je was altijd aanwezig met adviezen en tips en hebt me altijd aangemoedigd om 
dingen te proberen. Jullie beiden hebben mij opgevoed tot een zelfstandige vrouw, die weet 
wat ze wil en die niet bang is om aan te pakken. deze promotie is voor jullie.


